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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                     Δράμα, 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                Αρ. Πρωτ.:  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                            
Πληροφορίες:Β.Μουμτσάκης                                                              Προς: - Ζαμπίδης Κωσταντίνος_
Τηλέφωνο: 2521350743 
e-mail: bmoum@dimosdramas.gr                                                                                   
             

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς  για «Εργασίες συντήρησης 
καλλιτεχνικών κατασκευών Ονειρούπολης 2022-2023»., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συγκεκριμένη ανάθεση, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό 
Σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 5589/15-11-2022  της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού,  ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1531/2022 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 10.000,00€ με τον Φ.Π.Α. 
Σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού:

Η συντήρηση των κατασκευών αφορά:

• Επαναδημιουργία διαφόρων σημείων πάνω σε μια κατασκευή από φελιζόλ 
όπως η απώλεια χεριού ή κεφαλιού ή άλλων μελών της κατασκευής.

• Την τριβή ή την λείανση των παλιών κατασκευών η οποία επιφάνειά τους έχει 
καταστραφεί.

• Αλλαγή υφασμάτων πάνω σε διάφορες κατασκευές π.χ. μανιτάρια, 
επαναχρωματισμός διαφόρων κατασκευών ή αλλαγή της χρωματικής 
επιφάνειας.

• Επανακόλληση διαφόρων αντικειμένων που έχουν αποκολληθεί π.χ. μάτια, 
μύτες, δάχτυλα κ.α.

• Επαναδημιουργία βάσεων για την καλύτερη σταθερότητα και ισορροπία των 
κατασκευών.

• Αλλαγή ή επαναδημιουργία νέων ταμπελών σε οικίσκους δράσεων ή ταμπέλες 
κατεύθυνσης.

• Σκλήρυνση – γυάλισμα διαφόρων κατασκευών για την καλύτερη αντοχή σε 
καιρικές συνθήκες.

• Επαναδημιουργία ζωγραφισμένων ξύλινων επιφανειών με νέα θεματολογία ή 
διόρθωση της παλαιάς λόγω καταστροφής τους από την πάροδο του χρόνου σε 
εξωτερικούς χώρους.

mailto:bmoum@dimosdramas.gr
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Αναλυτικότερα, προβλέπονται οι παρακάτω υπηρεσίες για την καλλιτεχνική εργασία συντήρησης – 
επισκευής ανά κατηγορία είδους:

1.Συντήρηση οκτώ τρισδιάστατων κατασκευών χριστουγεννιάτικων ξωτικών ύψους 
περίπου 1.50 μ. 250 ευρώ με ΦΠΑ.
2.Συντήρηση μιας τρισδιάστατης κατασκευής με φελιζόλ του μικρού πρίγκηπα από το 
παιδικό παραμύθι ύψους περίπου 3.50 μ. 200 ευρώ με ΦΠΑ.
3.Συντήρηση μιας κατασκευής αλεπούς από το παραμύθι του μικρού πρίγκηπα με 
φελιζόλ 1Χ1μ. 100 ευρώ με ΦΠΑ.
4.Συντήρηση επτά τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ νανάκια Χριστουγέννων ύψους 
περίπου 2 μ. 200 ευρώ με ΦΠΑ.
5.Συντήρηση μιας τρισδιάστατης κατασκευής με φελιζόλ του πινόκιου ύψους περίπου

2 μ. 200 ευρώ με ΦΠΑ.

6.Συντήρηση εικοσιπέντε τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ αστεριών ύψους 
περίπου 0,70 εκ. 100 ευρώ με ΦΠΑ.
7.Συντήρηση δυο τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ δέντρων ύψους περίπου 3 μ.

150 ευρώ με ΦΠΑ.

8.Συντήρηση μιας τρισδιάστατης κατασκευής με φελιζόλ δώρων ύψους 3 μ. 200 ευρώ. 
9.Συντήρηση πέντε τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ σε σύνθεση μανιταριών ύψους 
περίπου 1.50 μ. 150 ευρώ με ΦΠΑ.
10. Συντήρηση δέκα τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ γλειφιτζουριών σε διάφορα

ύψη 80 ευρώ με ΦΠΑ.

11. Συντήρηση τεσσάρων τρισδιάστατων κατασκευών με ξύλο και φελιζόλ 
χριστουγεννιάτικων στηλων φωτισμού 80 ευρώ με ΦΠΑ.
12. Συντήρηση – διαμόρφωση κατασκευής με φελιζόλ του αριθμού 2023 σε διάσταση 
περίπου 1.50Χ 3 μ. 200 ευρώ με ΦΠΑ.
13. Συντήρηση τριών τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ ταράνδων διαστάσεων

2.50 Χ1.50 μ. 250 ευρώ με ΦΠΑ.

14. Συντήρηση πέντε τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ τζακιών για εσωτερικό 
σπιτιών διάστασης 1.20Χ1.50 μ. 250 ευρώ με ΦΠΑ.
15. Συντήρηση τριών τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ χριστουγεννιάτικων κεριών 
ύψους περίπου 2μ.-3μ. 140 ευρώ με ΦΠΑ.
16. Συντήρηση δέκα τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ χριστουγεννιάτικων 
στολιδιών δέντρου σε διάφορα μεγέθη 200 ευρώ με ΦΠΑ.
17. Συντήρηση κατασκευών μονοδιάστατων με φελιζόλ με γλειφιτζούρια πάνω σε βέργα 
σιδήρου ύψους περίπου 2 μ. 50 ευρώ με ΦΠΑ.
18. Συντήρηση δέκα μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ ξωτικών ύψους 
περίπου 2 μ. 250 ευρώ με ΦΠΑ.
19. Συντήρηση οκτώ μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ νανάκια 
χριστουγεννιάτικα ύψους περίπου 1.80 μ. 250 ευρώ με ΦΠΑ.
20. Συντήρηση είκοσι μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ μπότες ξωτικών με 
διάφορα χρώματα ύψους 0,80 εκ. 100 ευρώ με ΦΠΑ.
21. Συντήρηση δέκα μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ χριστουγεννιάτικα έλατα 
σε διάφορα ύψη 100 ευρώ με ΦΠΑ.
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22. Συντήρηση δέκα μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ παιδικών μορφών που 
χορεύουν ύψους περίπου 1.80 μ. 200 ευρώ με ΦΠΑ.
23. Συντήρηση πέντε μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ διαφόρων ζωγραφικών 
θεμάτων με χριστουγεννιάτικες εικόνες για φωτογράφηση επισκεπτών 200 ευρώ με ΦΠΑ.
24. Συντήρηση δέκα μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ διαφόρων 
χριστουγεννιάτικων ταμπελών 100 ευρώ με ΦΠΑ.
25. Συντήρηση τριών μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ ταράνδων 
διαστάσεων 2μ.Χ1.50 μ. 150 ευρώ με ΦΠΑ.
26. Συντήρηση είκοσι μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο χριστουγεννιάτικων νάνων ύψους 
περίπου 1.80μ. 150 ευρώ με ΦΠΑ.
27. Συντήρηση οκτώ μονοδιάστατες κατασκευές με ξύλο γιασενίτ διαφόρων 
χριστουγεννιάτικων μορφών π.χ. αγγελάκια, αι Βασίληδες κ.α. 100 ευρώ με ΦΠΑ.

28. Συντήρηση οκτώ μονοδιάστατων κατασκευών με τρισδιάστατη εντύπωση με ξύλο 
γιασενίτ ελαφιών διαστάσεων περίπου 2.50Χ1.20 μ. 300 ευρώ με ΦΠΑ.
29. Συντήρηση πέντε μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ διαφόρων μορφών

Disneyland σε διάφορα μεγέθη 100 ευρώ με ΦΠΑ.

30. Συντήρηση των παλιών διακοσμητικών κατασκευών εξωτερικού και εσωτερικού χώρου 
200 ευρώ με ΦΠΑ.
31. Συντήρηση τρισδιάστατου έλκηθρου από γιασενίτ 200 ευρώ με ΦΠΑ. 
32.Συντήρηση τριών μολυβένιων στρατιωτών ύψους 2.50μ. 200 ευρώ με ΦΠΑ. 
33.Συντήρηση δυο καρυοθραυστών ύψους 4.50μ. 300 ευρώ με ΦΠΑ.
34.Συντήρηση μορφών φάτνης από γιασενίτ 200 ευρώ με ΦΠΑ. 
35.Συντήρηση δυο αερόστατων 100 ευρώ με ΦΠΑ.

36.Συντήρηση τρένου από φελιζόλ μήκους 6μ. 50 ευρώ με ΦΠΑ. 37.Συντήρηση 
αγγέλων από φελιζόλ ύψους 3μ. 200 ευρώ με ΦΠΑ. 38.Συντήρηση πέντε 
χιονάνθρωπων ύψους 2.50μ. 250 ευρώ με ΦΠΑ.

39.Συντήρηση σε πέντε χριστουγεννιάτικες μπάλες διαμέτρου 50εκ. 100 ευρώ με ΦΠΑ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
6.600,00 ΕΥΡΩ ΜΑΖΙ ΤΟ ΦΠΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Φελιζόλ διάσταση 5εκ. Χ 1μ.Χ 2 μ., όγκους φελιζόλ 50εκ. Χ 1μ. Χ 2μ. 400 ευρώ με ΦΠΑ.

2. Ξυλεία γιασενίτ – μαδέρια - τάβλες 600 ευρώ με ΦΠΑ.

3. Αφρολέξ 5εκ. Χ 1μ. Χ 2μ. 300 ευρώ με ΦΠΑ.

4. Υφάσματα λινάτσες – μακό κ.λ.200 ευρώ με ΦΠΑ.

6. Χρώματα + κολλώδες υλικά, πλαστικά – λαδομπογιές – σιλικόνες, αφρός 
πολυουρεθάνης 600 ευρώ με ΦΠΑ.

7. Βοηθητικά υλικά συνδέσεων π.χ. βίδες, καρφωτικά κλπ. 350 ευρώ με ΦΠΑ.

8. Σίδερα διάφορα, σιδερόβεργες – γωνίες 300 ευρώ με ΦΠΑ.

9. Εξειδικευμένα υλικά ζωγραφικής π.χ. χρυσόσκονες, πον πον κλπ. 250 ευρώ με ΦΠΑ.
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10. Υλικά εξειδικευμένης διακοσμητικής Χριστουγέννων π.χ. κορδέλες, χρυσά σύρματα 
χειροτεχνίας κλπ. 400 ευρώ με ΦΠΑ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
3.400,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συντήρηση κατασκευών Υλικά κατασκευών

Κόστος χωρίς ΦΠΑ 5.322,58€ 2.741,94€

ΦΠΑ 24% 1.277,42€ 658,06€

Σύνολο 6.600,00€ 3.400,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 10.000,00€

   
Παρακαλούμε να υποβάλετε   την προσφορά σας  σφραγισμένη έως και την Τετάρτη, 23/11/2022 και ώρα 
14:00, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 1ος όροφος γρ.103. 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210

Προσφορά για Εργασίες συντήρησης καλλιτεχνικών κατασκευών Ονειρούπολης»

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα
παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου και Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 
4605/2019). 
Η Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 να αναφέρει ότι:
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α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός 
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι 
ακόλουθοι:
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να 
καταβάλλουν εισφορές).
γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.

         δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί                     
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019).

       ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται        τους 
όρους ανεπιφύλακτα.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους
διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης
και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων
τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
 2. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης).
3. Ασφαλιστική ενημερότητα. (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς / δημοπρασίες).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο της υποβολής τους.
4. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, Πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης και Πιστοποιητικά μεταβολών ΓΕΜΗ, (των τελευταίων 30 ημερών ), 
αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας, ΦΕΚ κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.
5. Για ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες, μέσα από το – myAADE- τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης – 
αναλυτική εκτύπωση.

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου .

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 
(άρθρο 120 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές, στην κ. Αναστασία Μωυσιάδου τηλ. 
2521027415 και επί των όρων της πρόσκλησης στον κ. Βασίλειο Μουμτσάκη , τηλ. 2521350743

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-53-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δήμος Δράμας                                                                                                    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                         
Τμήμα Προμηθειών                                                                

                                                                              
Εργασίες συντήρησης καλλιτεχνικών κατασκευών Ονειρούπολης»                                                                                   
Κ.Α.: 15.6471.02
                                                                           Προϋπολογισμός:10.000,00€  με ΦΠΑ        

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________ 

Συντήρηση κατασκευών Υλικά κατασκευών

Κόστος χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Σύνολο

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
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Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………
..…………………………………………………..………………………………………………………………

Υπογραφή-Σφραγίδα
Δράμα       /    /2022
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